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Amb el propòsit d'impulsar la iniciativa professional youtuber, Youtuber Labs fa 

pública la present convocatòria per al suport al desenvolupament de projectes 

YouTubers mitjançant el format Youtuber Lab. 

  

La Convocatòria es regirà sota les següents premisses: 

1. Podran participar projectes youtuber de joves d'edats compreses entre els 12 i 

els 22 anys, ambdós inclosos. 

2. Podran participar lliurement tots els projectes de vídeo youtuber de qualsevol 

gènere i temàtica. 

3. Les propostes podran estar editades en les dues llengües oficials: valencià o 

castellà. 

4. Youtuber Lab dividirà els treballs en dues categories: 

• 12 a 16 anys. 

• 17 a 22 anys. 

5. La convocatòria estarà oberta a partir del dilluns 23 d'abril a la web 

llunaplena.saguntjove.es. 

6. El termini d'inscripció finalitza el dilluns 30 d'abril de 2018 a les 23:59 hrs. 

7. La notificació dels seleccionats es realitzarà el dimecres 2 de maig via correu 

electrònic. 

8. Els seleccionats tenen 48 hores a partir de la notificació de selecció per 

confirmar la seva participació. 

9. Se seleccionaran un màxim de 4 projectes, els quals hauran de ser exposats en 

una sessió de presentació davant d'una comissió de professionals del mitjà 

audiovisual i youtuber. 

10. La sessió de presentació serà el dia 5 maig a les 16:30. Cada participant 

disposarà d'un màxim de 15 minuts per a l'exposició del seu projecte. Podent 

utilitzar tots els mitjans audiovisuals que necessiten, previ avís a l'organització. 

11. La Comissió de professionals que atendrà la sessió de presentació estarà 

integrada per professionals: 

- Jaume Cremades: Perxitaa. Youtuber amb 1.592.870 subscriptors. 

- Sergio Jurado: youtuber, animador i monitor. 

- Carles López: Expert en comunicació social creativa. 

- Vicent Ortolà: Coach i Prof. interpretació davant la càmera, Actor en Barri 

Sèsam i Los Lunnis (TVE) i Actor de Doblatge. 
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